Uchwała

Nr XXXV /190/2020
Rady Miasta Garwolina
z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie

przyjęcia

Gminnego Programu

Przeciwdziałania

Narkomanii na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z
o
co

przeciwdziałaniu

późno

samorządzie

gminnym

zm.), art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) Rada Miasta Garwolina uchwala,

następuje :

§l
Przyjmuje

się

Gminny Program

stanowiącym załącznik

do niniejszej

Przeciwdziałania

uchwały .

§2
Wykonanie

uchwały

powierza

się

Burmistrzowi Miasta.

§3
Uchwała

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Narkomanii na rok 2021 w brzmieniu

Załącznik

do Uchwały Nr XXXV/190/2020

Rady Miasta Garwolin z dnia 22 grudnia 2020 roku

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2021
WSTĘP
uzależnienia

Problem

nadużywania

zjawiskiem. Zjawisko
od nich
się

stało się

od narkotyków jest w naszym kraju dostrzegalnym

w drugiej

połowie

wśród

młodego

szczególnie

problemem medycznym,

wprowadzone
na

w

określonej

ośrodkowy układ

stała

się

stopniowo

i kulturowym.

są

psychoaktywnych, potocznie 

naturalne lub syntetyczne substancje, które

dawce

nerwowy,

społecznym, rozwijającym

pokolenia. Narkomania

nadużywanie środków

narkotyków, do jakich zaliczane

uzależnienia

psychoaktywnych i

XX wieku problemem

społecznym

Narkomania oznacza

środków

do

organizmu

powodując między

ludzkiego

innymi zmiany

oddziałują

-

świadomości,

percepcji, nastroju. Środki psychoaktywne mają zdolność wywoływania uzależnień
oraz uszkadzania
Zjawisko

najważniejszych narządów człowieka.

używania

narkotyków ma negatywne konsekwencje dla

zakłóca prawidłowe

otoczenia oraz

szereg szkód i kosztów. Dlatego
społecznie obojętną

w

celu

i

funkcjonowanie

też używanie

należy podejmować

zapobiegania,

opóźniania

najbliższego

całego społeczeństwa, rodząc

narkotyków nie

odpowiednie
redukowania

może być kwestią

działania

profilaktyczne

używania

substancji

psychoaktywn ych.
Przeciwdziałania

Program
zwany
z

dalej

profilaktyką

wynikające

programem,
i

Narkomanii dla miasta Garwolina na rok 2021,

określa

przeciwdziałaniem

priorytetowe

działań

narkomanii w oparciu o zadania

z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2050).

kierunki

zWiązane

własne

przeciwdziałaniu

gminy,

narkomanii

zobowiązał

Ustawodawca
zadań

związanych

z

wymienione zadania

jednostki

przeciwdziałaniem

polegają

samorządu

narkomanii. Wart. 10

przeciwdziałaniu

na

terytorialnego do realizacji

zagrożeniom

tejże

ustawy

uzależnienia

od narkotyków.
Zadania obejmują:
1.

zwiększenie

dostępności

uzależnionych

pomocy terapeutycznej

i osób zagrożonych

uzależnieniem;

2. udzielanie rodzinom, w których
psychospołecznej

3. prowadzenie

w

informacyjnej, edukacyjnej oraz
.
.
rozwlązywama
problemów
narkomanii,

młodzieży,

dla dzieci i

rekreacyjnych dla uczniów, a
uczestniczących

problemy narkomanii, pomocy

działalności

zakresie

w

szczególności

występują

i prawnej;

profilaktycznej

szkoleniowej

rehabilitacyjnej dla osób

także

zajęć

w tym prowadzenie
działań

na rzecz

w pozalekcyjnych programach

sportowo

dożywiania

opiekuńczo

dzieci

wychowawczych

i socjoterapeutycznych;

4. wspomaganie

działań

instytucji, organizacji

służących rozwiązywaniu

5. pomoc

społeczną

dotkniętych

ze

osobom

uzależnionym

z

i rodzinom osób
społecznym

wykluczeniem

uzależnionych

integrowanie

lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej.

Podstawą prawną działań związanych

• ustawa

osób fizycznych,

problemów narkomanii;

ubóstwem

środowiskiem

pozarządowych

dnia

29

lipca

z przeciwdziałaniem narkomanii
2005r.

o

przeciwdziałaniu

są:

narkomanii

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050),
• ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o

przeciwdziałaniu

przemocy w rodzinie

(Dz.U. z 2020 r. poz. 2018),
• ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
poz. 1876).

społecznej

(Dz. U. z 2020 r.

1. DIAGNOZA PROBLEMÓW NARKOMANII

Bardzo
i

ważne

rozwiązywanie

terenie miasta,

w planowaniu i realizacji

problemów narkomanii jest
zachowań związanych

strukturą spożycia

z

działań mających

dokładne

rozpoznawanie problemów na

zażywaniem środków

zaburzeń życia społecznego

oraz

profilaktykę

na celu

psychoaktywnych,

i rodzinnego

wywołanego

uzależnieniem.
związanych

Diagnoza problemów
określeniu

zjawiska (problemu)

zdrowotnych

związanych

narkomanią

zażywaniu środków

zażywanie

z

z

polega

między

innymi na:

psychoaktywnych, szkodach

narkotyków, zaburzeniu

życia

rodzinnego,

w tym zjawiska przemocy w rodzinie.
Problem
zjawiska

zażywania środków

przemocy

ekonomicznej).
narkomanii jest
pomoc

innych

w

psychoaktywnych

rodzinie

Doświadczenie
złożonym

osób.

często wiąże się

(przemocy

fizycznej,

przemocy domowej, gdzie

problemem i

Zażywnie

często

środków

do

z

występowaniem

psychicznej

współwystępuje

wyjścia

bądź

problem

z niego potrzebna jest

psychoaktywnych powoduje

także

zachwianie równowagi emocjonalnej w rodzinie, bezrobocie, ubóstwo. Rodziny jak
i osoby
przy

uzależnione objęte są

współpracy

z Miejskim

wsparciem Miejskiego

Zespołem

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

Interdyscyplinarnym w GarwoJinie.

DANE Z MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Rok

Liczba rodzin

Liczba osób w

objętych pomocą

rodzinach

MOPS

2020

2017

409

1015

2018

395

981

2019

369

926

294

715

(styczeń

-

październik)

Liczba rodzin z
problemami
Rok
narkomanii

Liczba osób

objęta

w rodzinach

pomocą

2020

2017

9

19

2018

4

9

2019

7

12

4

4

(styczeń

-

październik)

Jak wynika z
utrzymuje

się

Przy
terapię

mniej

powyższych

więcej

współpracy

tabel liczba rodzin z problemem narkomanii

na tym samym poziomie.

MOPS z MKRP A wszystkie te osoby

zostały

skierowane na

do Poradni Leczenia Uzależnień w Garwolinie.

W 2017 roku 3 osoby
wyraziły

zgody na

podjęły terapię,

podjęcie

terapii.

4 osoby

przerwały terapię,

2 osoby nie

W roku 2018 - 1 osoba
wyraziły

podjęła terapię

przerwała terapię,

l osoba

2 osoby nie

zgody na podjęcie terapii.
zostało

W 2019 roku 7 osób
(z czego 2 osoby

skierowanych na

przerwały terapię),

l osoba

terapię

odmówiła,

podjęło ją

- 5 osób

l osoba

przebywała

obecnie

w Zakładzie Karnym.
zostały

W 2020 roku 4 osoby

terapię

skierowane na

podjęły ją,

- 3 osoby

l osoba odmówiła.
Rodziny osób

uzależnionych

od

środków

występuje

niechętnie korzystają

współuzależnionych. Chętniej robią

pomocy np. grup wsparcia dla osób
których rodzinach

psychoaktywnych

problem

uzależnienia

z

to osoby, w

od alkoholu.

OSOBY DOROSŁE
Rozwiązywania

Miejska Komisja

z instytucjami, stowarzyszeniami
porady

prawne

współuzależnionych
skorzystać

oraz

prowadzącymi terapię,

grupy

oraz

Problemów Alkoholowych

wsparCia

na

dotkniętych przemocą

rzecz

pomoc

psychologiczną,

osób

uzależnionych,

w rodzinie. Z pomocy tej

może

zarówno sprawca jak i ofiara przemocy.

W 2018 roku z terapii dla osób
skorzystało

skorzystało

uzależnionych

od

środków

psychoaktywnych

uzależnionych

od

środków

psychoaktywnych

19 osób.

W 2019 roku z terapii dla osób
15 osób.

W 2018 roku z pomocy psychologicznej dla osób
w rodzinie

skorzystało

skorzystały

dotkniętych

przemocą

115 osób (w tym zarówno ofiary jak i sprawcy przemocy).

W 2019 roku z pomocy psychologicznej dla osób

dotkniętych przemocą

w rodzinie

92 osoby (w tym zarówno ofiary jak i sprawcy przemocy).

W 2020 roku w

związku

z sytuacja

uzależnionych, współuzależnionych,
się

współpracuje

epidemiczną

w kraju wsparcie i terapia dla osób

sprawców przemocy i ofiar przemocy

odbywała

zarówno w warunkach stacjonarnych, jak i online (Internet/telefon) - 91 osób.

DZIECI I MŁODZIEŻ
zadań

W ramach realizacji

zostały

Alkoholowych przeprowadzone
szkół

uczniów
z

działań

Miejskiej Komisji

Rozwiązywania

Problemów

rozmowy z pedagogami i nauczycielami
sprawozdań

z terenu miasta Garwolina oraz dokonano analizy

profilaktycznych prowadzonych na terenie

szkół

mieście

w

Garwolin

w roku szkolnym 2019/2020.

Z zebranych informacji wynika,

że

w zakresie

przeciwdziałania

narkomanii na

terenie miasta prowadzona jest profilaktyczna działalność informacyjna, edukacyjna i
wychowawcza skierowana do dzieci,
w

mieście

Wszystkie

Garwolin

posiadają

kampanie promocyjne z zakresu

z wieloma instytucjami,

przeciwdziałania

Corocznie pedagodzy szkolni
obserwację, przeprowadzają wśród

czy

używanie środków

oraz

skalę

zagrożenia.

i ich rodziców. Wszystkie

szkoły

opracowany Program Wychowawczo-Profilaktyczny.

szkoły współpracują

określić

młodzieży

analizują

włączają się

w lokalne

narkomanii.
dokumentację

szkolną,

prowadzą

uczniów wywiady na podstawie których

można

psychoaktywnych stanowi problem na terenie

szkoły

biorą

udział

uczniom podstawowych informacji na temat

środków

Corocznie

szkół

UCZniOWIe

w zajęciach i warsztatach profilaktycznych, których celem jest:
•

przybliżenie

uzależniających

i zagrożeń z nimi

związanych,

•

ksztahowanie postawy dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi,

•

rozwijanie postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego
personelu pedagogicznego, technicznego jak i innych osób
udzielić

Po
są

w

zakończonych

szkołach

ankiety

wsparcia w problemach
warsztatach

wydarzających się

na terenie

profilaktycznych

mogących
szkoły.

przeprowadzane

ponadpodstawowych i podstawowych (klasy ósme) anonimowe

umożliwiające

i przekonań normatywnych

dokonanie

diagnozy

dotyczących zachowań

radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

oraz

analizy

narkotykowych oraz

postaw

umiejętności

Na pytanie 1: "Czy kiedykolwiek
częstowany

lub

szkoły?" żaden

(narkotykiem lub innym

częstowany

terenem

się

zdarzyła

Ci

się

namawiany

nastrój) na terenie

(0,0%).
sytuacja,

że byłeś

środkiem zmieniającym

namawiany

nastrój) poza

odpowiedziało twierdząco.

5,7% uczniów

Należy uwzględnić, że

że byłeś

sytuacja,

środkiem zmieniającym

(narkotykiem lub innym

szkoły?"

Ci

odpowiedział twierdząco

z uczniów nie

Na pytanie 2: "Czy kiedykolwiek
lub

zdarzyła

pytań wyjaśniono

przed zadaniem

uczniom,

iż środki

wziewne takie jak: kleje, rozpuszczalniki, farby oraz grzybki halucynogenne, sterydy,
leki

uspokajające

i przeciwbólowe nieprzepisane przez lekarza

środków zmieniających

należą

do "innych

nastrój".

Na pytanie 3: "Czy potrzebujesz pomocy dla siebie, bliskiego, znajomego?"
20% uczniów

odpowiedziało twierdząco.
badań

Z przeprowadzonych przez pedagogów
że

infonnacje,

uczniowie

psychoaktywnych. Znaczna

są

zainteresowani

część

Deklarują chęć

w tym zakresie.

tematyką

pozyskaliśmy
uzależnień

z nich ok. 70 % posiada

poszerzenia wiedzy na

również

i substancji

podstawową wiedzę

zajęciach

profilaktycznych

prowadzonych w szkole.
Dodatkowo
się

uzyskaliśmy

infonnacje o innych problemach z jakimi
oświatowych

uczniowie naszych placówek

1j. :

•

nieumiejętność

•

brak wytrwałości,

•

brak umiejętności stawiania sobie celów i zaplanowania ich realizacji,

•

brak umiejętności w komunikowaniu się,

•

brak

radzenia sobie z emocjami,

umiejętności

Najczęściej

w rodzinie,

zagospodarowania wolnego czasu.

powodem

choroby

komunikacja, dominacja
zaangażowania

z COVID-19.

borykają

tych

przewlekłe,
świata

problemów

są:

uzależnienie

występujące

rozwody, brak czasu dla dzieci, wadliwa

wirtualnego w kontaktach

rodziców w kontakty ze

szkołą

międzyludzkich,

oraz obecna sytuacja

brak

związana

Skali zjawiska narkomanii me da
ponieważ

zidentyfikowanie problemu

wystąpienia

zmmeJszyć

rozpowszechnienie

konieczne jest

wdrażanie

wartości młodzieży

działań

i rodzin, w

często

nonnatywnych i

używaniem

narkotyków. Konieczne

obejmujące całe

wymiarze,

dopiero w momencie

wzbogacająca

środków

odurzających,

ludzi,

ukierunkowanych na wzmacnianie systemu

umiejętności

zdrowia, a także ksztahowanie

psychospołecznych

są także

rodziny. Zintegrowane

młodzieży,

używania

szczególności wartości

przekonań

kompleksowe

działania muszą być

chroniących

działania

przed

profilaktyczne

adresowane zarówno do

jak i do rodziców oraz nauczycieli. Profilaktyka, jako oferta

wychowanie oraz

edukację

dzieci i

młodzieży,

wymaga

podjęcia

ukierunkowanych nie tylko na zapobieganie szkodom, ale przede wszystkim

na promowanie zdrowia rozumianego
społeczny,

fizyczny, psychiczny,
elementem procesu
w

jest

pełnym

środków zastępczych wśród młodych

substancji psychotropowych i innych

działań

możliwe

w

szkód.

Aby

dzieci,

Się zdiagnozować

środowisku

całościowo,

które obejmuje wymiary:

duchowy i publiczny.

przeciwdziałania

Jednakże najważniejszym

narkomanii jest profilaktyka prowadzona

lokalnym.

Sposoby ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego w szkołach
Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu infonnacji na
temat prowadzonych

działań,

w celu ich modyfikacji i podnoszenia

skuteczności

programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana jest poprzez:
l.

obserwację zachowań

2.

analizę

uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,

dokumentacji,

3. przeprowadzanie

ankiet,

kwestionariuszy

wśród

uczniów,

rodziców

i nauczycieli,
4. rozmowy z rodzicami,
5.

wymianę spostrzeżeń

w zespołach wychowawców i nauczycieli,

Ewaluacja programu przeprowadzana jest w
zespół

każdym

roku szkolnym przez

ds. Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego

dyrektora. Zadaniem

Zespołu

powołany

przez

jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja bada: . J ( l

oraz opracowanie wyników. Z wynikami ewaluacji prac
rada

pedagogiczna

Rozwiązywania

rada

rodziców

oraz

zespołu

członkowie

zostanie zapoznana
Miejskiej

Komisji

Problemów Alkoholowych.

2. ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W 2021 R.

Gminny Program
grup

społecznych

związanych

prawdopodobieństwem

Cel

główny

Przeciwdziałania

jego

z problemem

narkomanii,

bądź

zagrożonych

wystąpienia.

programu

Ograniczenie rozmiaru szkód
oraz

Narkomanii skierowany jest do wszystkich

działania

związanych

z

używaniem środków

psychoaktywnych

zapobiegawcze i prewencyjne w celu zmniejszenia skutków

negatywnych zjawisk

społecznych.

Cele strategiczne
Zwiększenie dostępności

Cel strategiczny 1 -

oraz

skuteczności

życiowej, uzależnionym

pomocy osobom w trudnej sytuacji
zagrożonym uzależnieniem

i

członkom

profesjonalnej

od narkotyków,

ich rodzin.

Planowane działania:
•

•

zwiększenie dostępności

pomocy terapeutycznej

uzależnionych

i osób zagrożonych

finansowanie/

dofinansowanie

rehabilitacyjnej dla osób

uzależnieniem,

programów

terapeutycznych

dla

osób

uzależnionych,

•

współpraca
mieszkańcy

z

placówkami

leczenia

uzależnień,

z

których

korzystają

miasta Garwolina.

Cel strategiczny 2 - Zapobieganie i zmniejszenie degradacji psychofizycznej
oraz zaburzeń
Planowane

życia

rodzinnego osób

uzależnionych.

działania:

• udzielanie rodzinom, w których
psychospołecznej

występują

problemy narkomanii, pomocy

i prawnej,

• finansowanie punktu konsultacyjnego, w którym odbywa się poradnict~

osób uzależnionych i osób
• rozpowszechnianie

zagrożonych uzależnieniem,

materiałów propagujących wiedzę

nałogów

o skutkach

(broszurki, ulotki, plakaty), informowanie o instytucjach
.
.
I wsparcie.

udzielających

pomoc

działania

Cel strategiczny 3 - Edukacja publiczna na temat negatywnego
narkotyków na organizm.
Planowane

działania:

działalności

• Prowadzenie profilaktycznej
szkoleniowej
w

w

szczególności

zakresie

dla dzieci i

uczestniczących

rozwiązywania

młodzieży,

rekreacyjnych dla uczniów, a

informacyjnej, edukacyjnej oraz

także

problemów

w tym prowadzenie

działań

w pozalekcyjnych programach

narkomanii,

zajęć

sportowo

dożywiania

na rzecz
opiekuńczo

dzieci

- wychowawczych

i socjoterapeutycznych:
• realizacja i finansowanie programów, warsztatów i kampanii profilaktycznych
dla dzieci,

młodzieży,

zgodnie z programami profilaktyki przygotowanymi

w szkołach na terenie miasta Garwolina,
• realizowanie

wśród

uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub

opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego
dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych
celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji,
o którym mowa w Krajowym Programie
• kształtowanie
odurzających,

wzmacnIanIe

norm

Przeciwdziałania

przeciwnych

substancji psychotropowych,

Narkomanii,
używaniu

środków zastępczych,

środków

nowych

substancji psychoaktywnych przez uczniów,
• doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji
szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez
uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych,

orgamzacJa

zajęć

z elementami programu profilaktycznego w okresie wolnym od

zajęć

• orgamzacJa

czasu

także

szkolnych

wolnego

o

szkoleń, zajęć,
ściśle

tematyce

artykułów

finansowanie

powiązanej

szkoleń,

przedstawicieli

różnych

w ramach potrzeb,
szkół

• wspieranie

do

z

problemem

uzależnień,

profilaktyki

życia,

konferencji, seminariów i kursów specjalistycznych dla

uzależnień

problemów

niezbędnych

biurowych

konkursów, zawodów sportowych i innych imprez

oraz promocji zdrowego stylu
•

-

online (COVID-19),

• dofinansowanie zakupu nagród i
realizacji

młodzieży

dzieci

grup zawodowych

oraz

także

wdrażania

w zakresie

rozwiązywania

skutecznych strategii profilaktycznych

on-line (COVID-19),

i placówek oświatowych oraz placówek socjoterapeutycznych

i opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem narkomanii.

Cel strategiczny 4 - Prowadzenie profilaktycznej
alternatywy dla
Planowane

zachowań

edukacyjnej jako

ryzykownych.

działania:

• prowadzenie

zajęć

edukacyjnych

i radzenia sobie w sytuacji
• przygotowanie oferty

zajęć rozwijających

szczególności potrzebę

i satysfakcji

w zakresie rozpoznawama

zainteresowania i uzdolnienia, jako

działalności zaspakajającej ważne

podniesienia samooceny, sukcesu,

potrzeby,

przynależności

życiowej,

• wspieranie organizacji lokalnych imprez dla dzieci i
zdrowy styl

zagrożeń

zagrożenia,

alternatywnej pozytywnej formy
w

działalności

życia

wolny od

nałogów

młodzieży promujących

oraz alternatywne formy

wolnego, w zależności od sytuacji w kraju (COVID-19).

spędzania

czasu

Cel

strategiczny

5

pozarządowych

-

Wspomaganie

osób

fizycznych,

działalności

służących

instytucji,

organizacji

rozwiązywaniu

problemów

narkomanii.

Planowane działania:
działań

• wspIerame

podejmowanych

służących

przez

rozwiązywaniu

problemów

pozarządowe

orgamzacJe

oraz

narkomanii

osoby

prawne

i jednostki organizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności

pożytku

publicznego i o wolontariacie,

• wspieranie podmiotów fizycznych, których

działalność służy rozwiązywaniu

problemów uzależnień,
• wspieranie instytucji, których
uzależnień,

w

szczególności

działalność służy rozwiązywaniu

poprzez:

doposażenie sprzętowe,

dorosłych

z rodzin

dotkniętych

3. DZIAŁALNOŚĆ

problemem

MIEJSKIEJ

organizowanie

młodzieży

i finansowanie imprez profilaktycznych dla dzieci i

problemów

oraz osób

uzależnienia.

ROZWIĄZYW ANIA

KOMISJI

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GARWOLINIE

Miejska
w Garwolinie

Rozwiązywania

Komisja
została

powołana

Zarządzeniem

MKRP A w Garwolinie inicjuje i koordynuje
rozwiązywania

aw

problemów

Problemów

uzależnień

Burmistrza Miasta Garwolina.

działania

na

Alkoholowych

w zakresie profilaktyki

terenie

Miasta

Garwolina,

szczególności:

l. Przygotowuje i OpInIUJe przedstawiony Radzie Miasta Garwolina projekt
Gminnego Programu
•

kształtowanie

Przeciwdziałania

Narkomanii, który

skoordynowanej polityki wobec

uwzględnia:

uzależnień

oraz przemocy

w rodzinie na terenie Miasta Garwolina,
• tworzenie warunków
zażywania środków

sprzyjających

psychoaktywnych,

motywacji do powstrzymania

SIę

od

• leczenie

uzależnionych

osób

psychologiczną

odurzających

oraz

pomoc

i terapeutyczną członkom ich rodzin,
działalności

• prowadzenie

środków

od

rozwiązywania

informacyjnej

problemów

narkomanii,

edukacyjnej
w

w

szczególności

zakresie

dla

dzieci

i młodzieży.
2.

Współpracuje

lokalnego

z instytucjami pomocowymi i stowarzyszeniami w rozbudowie
zwiększenia

systemu

w rodzinie i pomagania osobom
3. Motywuje do

podjęcia

skuteczności

uwikłanym

powstrzymywania

przemocy

w przemoc.

terapii leczenia osoby

uzależnionej

od substancji

psychoaktywnych.

4. ZASADY

FINANSOWANIA

GMINNEGO

PROGRAMU

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ
stosowną

Rada Miasta Garwolina uchwala
programu oraz zleca

realizację

uchwałą

sposób i

programu Burmistrzowi. Bunnistrz jest

realizację

wykonawcą

uchwalonego programu.
Finansowanie
Źródłem finansowania działań podejmowanych w związku z realizacją

Gminnego Programu
miasta

uzyskane

Przeciwdziałania

z

wpływów

z

i podawanie napojów alkoholowych.
na dany rok, zgodnie z
85153

-

budżetem

przeciwdziałanie

alkoholizmowi.

Narkomanii na rok 2021

tytułu

wydanych

Określa

zezwoleń

będą

dochody

na

sprzedaż

je preliminarz wydatków opracowany

miasta, w dziale 851 - ochrona zdrowia,

narkomanii,

rozdział

85154

-

rozdział

przeciwdziałanie

PrelimillQTZ wydatków Gminnego Programu Proflloktyki i Rozwiqz.ywania Problemów Narkomanii na ZOZ/ rok
Wielkość środków

L.p.

przeznaczonych na

NAZWA ZADANIA

realizację

L

zadania

Wspieranie dzialalności stowarzyszeń, organizacji pozarządowych działających na rzecz profilaktyki i rozwiązywania
problemów narkomanii i przeciwdzialania przemocy w rodzinie.
· prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, w tym:
z problemem narkomanii,
- udzielanie wsparcia

środowiskom

abstynenckim - prowadzenie grup samopomocowych osób

uzależnionych

i współuzależnionych,
- udzielanie rodzinom, w których
ochrony przed

przemocą

występują

problemy narkomanii pomocy psychospolecznej i prawnej w

· prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób
przemocą

szczególności

w rodzinie,
uzależnionych

i ich rodzin oraz osób

dotkniętych

29.000 zł

w rodzinie,

- organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i

mlodzieży

w

szczególności

z rodzin

z problemem narkomanii,
· prowadzenie
zagrożonych

zajęć

pozalekcyjnych - alternatywne formy

spędzania

wolnego czasu dla dzieci i

mlodzieży

z rodzin

problemem narkomanii,

· organizacja i promocja lokalnego wolontariatu.
2.

Edukacja publiczna w

środowisku

lokalnym w zakresie problemów narkomanii i przemocy w rodzinie - festyny rodzinne,

imprezy miejskie, udzial w ogÓlnopolskich kampaniach informacyjno-edukacyjnych dot. uzależnienia
od
3.

środków

3.000 zł

psychoaktywnych i przemocy w rodzinie .

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnienia od środków
psychoaktywnych w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym : prowadzenie pozalekcyjnych zajęć i imprez

4.000 zł

rekreacyjnych i sportowych.
4.

Prowadzenie profilaktycznej

działalności

w miejscach newralgicznych szczególnie

narażonych

na negatywne zachowania

5.000 zł

osób będących pod wpływem środków psychoaktywnych.
41.000 zł

RAZEM:

W roku 2021
za korzystanie z
w tym 41.000

planowana

zezwoleń

zł będzie

na

łączna

sprzedaż

wysokość

dochodów z

tytułu

opłat

wyrobów alkoholowych wyniesie 485.000

przeznaczone na Program

Przeciwdziałania

zł

Narkomanii na

2021 rok.
Harmonogram

Gminny Program
ramowy I
wymaga

może

Przeciwdziałania

ulec zmianom w trakcie jego realizacji.

corocznIe

szczegółowego

w preliminarzu wydatków, który jako
uchwałą

Narkomanii na rok 2021 ma charakter

część

określenia

zadań

opracowanych

integralna programu zostanie

przyjęty

Rady Miasta Garwolina.

Sposób realizacji

zadań
pośrednictwem

Miejskiej

Problemów Alkoholowych, która koordynuje

realizację

Burmistrz Miasta Garwolina realizuje program za
Komisji

Realizacja programu

Rozwiązywania

programu.

